Дизајн камена и керамике
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назив предмета
Цртање 1
Енглески језик 1
Моделовање и обликовање 1
Принципи ликовног компоновања
Теорија форме
Предузетништво
Цртање 2
Енглески језик 2
Основе квалитета
Заштита на раду
Технологија ручне обраде камена 1
Дизајн уникатне керамике 1
Сликање
Oрнаментика
Социологија
Индустријски дизајн
Традиционални занати
Цртање 3
Интернет сервис и web дизајн
Истраживање тржишта
Цртачке и сликарске технике
Моделовање и обликовање 2
Управљање пројектима
Сликарство и пластика средњег века у Србији
Посудна керамика
Вечерњи акт
Индустријски дизајн камена
Технологија декорисања
Технологија ручне обраде камена 2
Дизајн уникатне керамике 2
Рачунарска графика
Завршни рад
Стручна пракса 1
Стручна пракса 2

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Цртање 1
Наставник: Јасна T.Jелић Обрадовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема условљености
Циљ предмета Изучавање и практична примена ликовног процеса
Исход предмета Након положеног испита студент је оспособљен да самостално визуелно,
цртањем, презентује своје идеје
Садржај предмета
Теоријска и практична настава: Цртеж – од скице до студије, цртачки материјали.
Вредност линије, слободно ритмичко компоновање, упознавање са цртачким материјалима,
различитим
цртачким
подлогама,
вредностима
линије.
Линија
као
ивица
тродимензионалних облика (цртање мртве природе). Анализа форме, свођење природних
облика на геометријске (цртање мртве природе). Анализа форме, волумен облика,
пластичност (цртање мртве природе). Композиција, односи величина и облика, међусобни
односи облика, преклапање, додиривање, мимоилажење. Композиција, дубина простора,
линија (цртање мртве природе). Вредности линије од зависности од светлосних извора
(цртање мртве природе). Вредности линије од зависности од светлосног извора врсте и
боје материјала од којих су предмети направљени – материјализација (цртање мртве
природе). Линија као површина предмета, врсте и вредности линије у зависности од
текстуралних и тактилних особина предмета (цртање мртве природе). Разлагање форме,
ломљење, отварање на основне геометријске планове, укидање дубине простора –
искуства аналитичког кубизма (цртање мртве природе). Сажимање форме, издвајање
најкарактеристичнијих облика предмета и њихово спајање у нову форму – искуства
синтетичког кубизма (цртање мртве природе).
Копирање кубистичког цртежа, анализа линије. Завршни рад, слободан избор материјала
за рад (цртање мртве природе).
Литература
1. Рудолф Арнхајм, Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности, Студентски
културни центар, Београд, 1988.
2. Ђерђ Доци, Моћ пропорција, Stylos, 2005.
3. Х. В. Јансон: Историја уметности, Прометеј, Нови Сад, 2006.
Број часова активне наставе 4

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе
предавања, индивидуална настава и практичан рад, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

20

писмени испит

практична настава

30

усмени испит и
презентација рада

колоквијум-и

20

..........

семинар-и

поена

30

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 1
Наставник: Невена Милетовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов:нема
Циљ предмета
Стицање језичких способности на енглеском језику код студената и њихово
оспособљавање за пасивну (разумевање стручне литературе) и активну употребу
енглеског језика као језика струке (примена стечених знања из области струке
изражена на енглеском језику), у писаној и усменој форми.
Исход предмета
Оспособљеност студената да користе стручну литературу, и да своје идеје као и нова
сазнања изразе на енглеском језику у писаној и усменој комуникацији.
Садржај предмета
Теоријска настава
Aнализа стручних текстова преузетих из савремених британских уџбеника и часописа
из области струке; Знање кључних области граматике (множина и род именица,
заменице, прилози, предлози, граматичка времена, бројеви, пасивне конструкције,
условне реченице, модални глаголи), обрада стручне терминологије
Практична настава
Припрема презентација – врста специфичног студијско-истраживачког рада који се на
крају презентује на енглеском језику, и који подразумева рад у групи, као и употребу
аудио-визуелних средстава.
Литература
1. C. Latham-Koening, C. Oxenden, "English File", Intermediate, Oxford University Press,
2016
2. M. Ibbotson, "Professional English in Use", Cambridge University Press, 2009
3. R. Dorf, "The Electrical Engineering Handbook", CRC Press LLC, 1997
4. M. McCarthy; F. O'Dell, "Academic Vocabulary in Use", Cambridge University Press, 2008
5. G. Matić, J. Anđelković, D. Clark, "Organize Your English", ФОН, Београд, 2012
Број часова наставе
Теоријска настава:2
Практична настава:2
Методе извођења наставе
Групни и фронтални рад, индивидуални и рад у паровима, аудитивно-визуелне методе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току пред.
колоквијум-и

10
40

усмени испит

50

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: МОДЕЛОВАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ 1
Наставник: Бранко Р. Боловић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Изучавање и практична примена ликовног процеса пластичних уметности. Предмет
представља основу за изучавање других стручних предмета. Упознавање студената са
традиционалним и савременим начином обликовања.
Исход предмета
Стицање вештина за тродимензионално приказивање предлошка дизајнирања
Садржај предмета
Теоријска настава: Упознавање са вајарским материјалима: глина, гипс, бронза, дрво,
камен и особине материјала. Прибор у вајарству. Алати за обраду вајарских материјала.
Пигменти и средства за патинирање вајарских материјала. Наношење пигмената.
Практична настава: Материјали за моделовање. Одржавање влажности глине, начин.
Преношење простих геометријских форми у плитак рељеф. Понављање истих или сличних
облика - условљавње простим формама да би се дошло до креативних решења.
Моделовање по фотографији - плитак рељеф. Моделовање по предлошку. Ливење у гипсу.
Ливење гипса за квечовање глине. Вађење штикле форме.
Литература
1. Рудолф Арнхајм, Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности, Београд, 1981.
2. Милун Митровић, Форма и обликовање, Научна књига, Београд, 1987.
3. Немања Бркић, Технологија вајарства, Универзите уметности у Београду, 1991.
Број часова активне наставе 6

Теоријска настава: 3

Практична настава: 3

Методе извођења наставе
Предавање, вежбе, пракса, консултације и индивидуални рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

20

писмени испит

практична настава

20

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

..........
10

поена
50

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Принципи ликовног компоновања
Наставник: др ум. Владан Мартиновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Поступно савладавање и усвајање основних законитости компоновања и указивање на
могућнист њихове примене на сваком пројектном задатку.
Исход предмета
Студент је спреман да систематизацију основних принципа примени на конкретном задатку и
пројекту
Садржај предмета
Теоријска и практична настава:
Увод у основне принципе, Окхемов рез, Компарација, Хијерархија потреба по Маслову,
Storytelling, Ефекат супериорности слике, Опажање претње, Гешталт закони, Потврђивање,
Доследност, Правило континуитета, Мапирање, ван Ресторфов ефекат, Најслабија карика,
Акцентирање, Симетрија, Златни пресек, Фибоначијев низ, Условни рефлекс, Мимикрија,
МАФА- ефекат просечног лика, Правило трећине, Укрупњавање, Осветљавање
Литература
1. Милун Митровић, Форма и обликовање, Виша економска школа, Београд, 1979.
2. Рудолф Арнхајм, Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности у Београду,
1981.
3. Раденко Мишевић, Теорија форме – избор текстова, Универзитет уметности у
Београду, 1977.
4. Коста Богдановић, Бојана Бурић, Теорија форме, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2004.
5. Коста Богдановић, Свест о облику 2, Прометеј, Нови Сад, 1995.
6. Ђерђ Доци, Моћ пропорција, Стилос, Нови Сад, 2005.
7. William Lidwell, Kristina Holde , Jill Butler, Universal Principles of Design, Rockport
Publishers, Inc, Beverly, Massachusetts, USA, 2003.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 3

Методе извођења наставе
предавања, вежбе и консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5

писмени испит

25

практична настава

25

усмени испт

25

колоквијум-и

10

..........

семинар-и

10

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Теорија форме
Наставник: Јасна Jелић Обрадовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Упознавање са принципима ликовних елемената, упознавање са различитим врстама
композиције и оспособљавање за схватање и разумевање ликовног језика уз примену
законитости теорије форме
Исход предмета
Способност разноврсног ликовног компоновања ; развој ликовног мишљења ,
оспособљавање студената за што студиознији, разноврснији и креативнији начин ликовног
изражавања у будућем практичном раду уз коришћење теоретских знања
Садржај предмета
Теоријска и практична настава:1. Композиција и врсте композије, приступ изучавању форме
и обликовања, облици у природи и уметности 2. Форма и садржај, стваралчки процес 3.
Површине и њихови односи, простор – општи појам 4. Тела, масе и њихови односи,
градација величина и пропорције 5. Анализа и примена линије у компоновању 6. Анализа
валера – примена светлости и сенке у композицији 7. Геометријско рашчлањивање
композиције 8. Компоновање - варијације са геометријским елементима 9. Примена боје и
колористичке варијације у оквиру ликовне композиције 10. Примена боје и колористичке
варијације у оквиру ликовне композиције 11. Примена разнородних елемената – објеката у
оквиру исте композије 12. Примена различитих текстуралних површина у ликовном
компоновању, услови материјала и нови материјали 13. Визуелни и структурални односи,
примена акцената и контраста у ликовном компоновању 14. Јединство стила у компоновању
уметничког дела,култура графичког обликовања, знак и значење 15. Слободно ликовно
компоновање
Литература
1. М. Митровић, Форма и обликовање, ВЕШ, Београд, 1979.
2. Рудолф Арнхајм, Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности, Београд,
1977.
3. Павле Васић, Увод у ликовне уметности, Народна књига, Београд, 1959.
4. Рудолф Арнхајм, Визуелно мишљење, Универзитет уметности у Београду, 1970.
5. Коста Богдановић,Бојана Бурић, Теорија форме, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 1999.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе предавања, демонстарција, тестови, консултације, практичан
рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

35

практична настава

30

усмени испт

колоквијум-и

20

..........

семинар-и

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: ПРЕДУЗЕТНИШТВО
Наставник: др Ана Дукић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Предмет је конципиран са циљем да обезбеди студентима стицање основних знања из
предузетништва како би у будућем раду знали да пронађу одговарајућа средства и
методе запокретање властитог предузетничког подухвата.
Исход предмета
Стицање основних теоријских и практичних знања омогућиће студентима да
идентификују и објасне предузетничку идеју, анализирaју окружење и процене
потенцијалнатржишта; комбинују изворе финансирања предузећа; планирају,
контролишу и организују новпословни подухват предузећа; израчунају и тумаче
резултате пословања малог предузећа
Садржај предмета
Теоријска настава
Предузетништво (појам и развој предузетништва, врсте, значај); Предузетништво у 21.
веку - фактори развоја; Предузетник (појам, карактеристике и понашање
предузетника); Иновација – базни инструмент предузетништва; Предузетнички процес
(карактеристике, модели, елементи); Појам и начин израде предузетничке идеје;
Предузетнички начинразмишљања; Предузетничке стратегије; Креативност, пословна
идеја и анализа прилике; Интелектуално власништво и друга правна питања за
предузетнике; Пословни, маркетиншки, организацијски и финансијски план;
Финансирање новог подухвата – извори финансирања; Управљање, развијање новог
подухвата; Резултати пословањамалог предузећа;
Предузетништво у Србији;
Подстицаји за предузетништво у Србији.
Практична настава
Израда бизнис плана, анализа студија случајева, интервју са предузетником
Литература
1. Пауновић, Б., Предузетништво и управљање малим предузећем, Центар за издавачку
делатност, Економскогфакултета, Београд, 2012.
2. Hisrich, R., Peters, M., Shepherd, D., Подузетништво, преведено седмо издање, Мате,
Загреб, 2012.
Број часова наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, анализе пословних случајева, семинарски радови, презентације и
дискусије у групи.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
усмени испт
40
колоквијум-и
30
семинар-и
20

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Цртање 2
Наставник: Јасна Jелић Обрадовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема условљености
Циљ предмета Практично савладавање и примена елемената композиције.
Исход предмета Након положеног испита студент је оспособљен да самостално визуелно,
цртањем, презентује своје идеје.
Садржај предмета
Теоријска и практична настава: Слободан и спонтан ритам линија, површина, мрља, облика
(слободна композиција). Тонске разлике површина добијених цртачким материјалима
(валерски цртеж мртве природе). Анализа односа светлости и сенке на предмете (цртање
мртве природе). Градација светлости на предметима у односу на одређеност извора
светлости (цртање мртве природе). Анализа светлости и таме на предметима у односу на
светлосни извор, врсту и боју материјала од којих је предмет направљен (цртање мртве
природе). Анализа светла и изазивање илузије заобљености и пластичности волумена
(цртање мртве природе). Линија као ивица, контура (цртање студије копије античког
портрета). Анализа вредности линије (цртање студије копије античког портрета). Вредности
линија и површина у зависности од светлосног извора (цртање студије копије античког
портрета). Вредности линија, површина, текстура, односи површина, композиције (цртање
студије копије античког портрета у простору).
Геометријско разлагање форме (кубистички приказ копије античког портрета). Излазак у
природу (линеарни цртеж пејзажа). Излазак у природу (анализа текстура површина из
природе). Излазак у природу (степен светлине и затамљености објеката у природи у датом
тренутку). Израда завршног рада студија по избору.
Литература
1. Милун Митровић: Форма и обликовање, Виша економска школа – Београд, Београд,
1977.
2. Рудолф Арнхајм: Уметност и визуелно опажање, Уметничка Академија у Београду,
Београд, 1971.
3. Х. В. Џенсон: Историја уметности, Прометеј, Нови Сад, 2006.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Теоријска настава, индивидуална настава и практичан рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања

15

писмени испит

практична настава

30

усмени испит и
презентација рада

колоквијум-и

15

..........

семинар-и

10

поена
30

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК 2
Наставник: Невена Милетовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов:нема
Циљ предмета
Оспособљавање студената да систематизују и активно користе претходно стечено
знање језика, да га подигну на виши ниво кроз разне облике усмених и писмених
активности, да се јасно, лако и граматички исправно изразе на енглеском језику, као
и да несметано користе литературу на енглеском неопходну за проширење знања из
осталих предмета.
Исход предмета
Писана и усмена комуникација из области струке: да се студенти оспособе да напишу
молбу за посао, резиме и апстракт текста на енглеском језику, као и за разговор за
посао и да одрже презентацију на енглеском језику из струке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Развој језичке компетенције студената обрадом текстова различите тематике, израдом
различитих типова вежбања, дискусијом на одабране ускостручне теме. Посебан
акценат је стављен на комуникативни приступ и развој продуктивних језичких
вештина кроз практичне вежбе, дискусије и разноврсне писане задатке.
Практична настава
Рад на текстовима, обнављање граматичких структура, припреме презентације.
Литература
1. C. Latham-Koening, C. Oxenden, "English File", Intermediate, Oxford: Oxford University
Press, 2016
2. M. Ibbotson, "Professional English in Use", Cambridge: Cambridge University Press,
2009
3. R. Dorf, "The Electrical Engineering Handbook", Boca Raton: CRC Press LLC, 1997
4. M. McCarthy; F. O'Dell, "Academic Vocabulary in Use", Cambridge: Cambridge
University Press, 2008
5. Г. Јакић, Reading texts, ФОН, Београд, 2013
Број часова наставе
Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Групни и фронтални рад, индивидуални и рад у паровима, аудитивно-визуелне
методе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни
Предиспитне обавезе
поена
поена
испит
усмени
презентација
10
50
испит
колоквијум-и
40

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: OСНОВЕ КВАЛИТЕТА
Наставник: др Ђорђе Михаиловић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета: да студенти овладају основним концептима и терминологијом
квалитета, ради стварања базе за надоградњу кроз будуће предмете
Исход предмета: способност студената да разумеју основне појмове из области
менаџмента квалитетом и да разумеју могућности и ограничења и примени основних
концепата
Садржај предмета
Теоријска настава: Историјат квалитета. Развој науке о квалитету. Филозофски правци
у менаџменту квалитетa. Дефиниције и критеријуми за дефинисање квалитета.
Квалитет у производњи роба и услуга. Димензије квалитета производа и услуга.
Варијације. Трилогија квалитета. Системи и системски начин размишљања. Системски
приступ квалитету. Процес. Менаџмент процесима. Менаџмент квалитета. Систем
квалитета. Систем за менаџмент квалитета. Обезбеђивање квалитета. Интегрисани
системи менаџмента. Ефективност и ефикасност. Унапређивање процеса. Принципи
тоталног квалитета (TQM). Инфраструктура, пракса и алати TQM.
Практична настава: Презентација циљева и начина рада на вежбама. Презентација
циљева, начина рада и очекиваних резултата од пројектног задатка. Радионица 1:
Квалитет и личне вредности. Радионица 2: Историја квалитета. Разјашњавање праваца
рада у области квалитета. Радионица 3: Корисници и заинтересоване стране.
Радионица 4: Трилогија квалитета. Утврђивање основних појмова, ознаке и дефиниције
за објекте чији ће се квалитет одређивати. Израда докумената основних појмова,
ознака и дефиниција везаних за квалитет. Квалитет производа (хардвер, софтвер,
процесовани материјали и услуге). За репрезентативни производ детаљно разрадити
квалитет производа (карактеристике квалитета). Квалитет услуга: на репрезентативним
екстерним услугама (за услужни или комбиновани пословни систем) детаљно објаснити
квалитет (карактеристике квалитета).
Литература
1. Филиповић, Ј., Основе квалитета, ФОН, Београд, 2007.
2. Митровић, Ж., Квалитет и менаџмент ЈУПИГ, Београд 1996.
3. J. Evans, W. Lindsay, The Management and Control of Quality South-Western
CollegePublishing, 2002.
Број часова наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Обрада научне и стручне литаратуре (домаће и иностране) уз представљање реалних
ситуација и примера из праксе;презентације; рад у групама на часу; креирање и
решавање задатака и случајева из праксе; практична настава.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току пред.
10
усмени испт
30
практична настава
10
домаћи задатак
10
пројектни задатак
20
тест
20

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: ЗАШТИТА НА РАДУ
Наставник: др Аница Милошевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета: Упознати студенте са врстама и настанком опасности, појмом и
задацима заштите на раду, облицима и мерама заштите на раду, штетности на раду,
правом радног човека на услове рада који обезбеђују његов физички и морални
интегритет и сигурност али не и нарушавају здравље, правима и дужностима радника и
овлашћењима и дужностима послодавца у спровођењу мера којима се остварује
безбедност и здравље на раду; Упознавање са теоријом и прописима из области
безбедности и здраља на раду; Оспособити студенте за обаљање послова организације
и спровођења мера заштите у функцији стварања услова за рад, заштите на раду и
безбедности и здравља на раду.
Исход предмета
Студент је у стању да користи стручну литературу, прикупља и тумачи потребне
податке, повеже стечена знања.
Садржај предмета
Теоријска настава: Увод у заштиту на раду. Начин спровођења заштите на раду. Радни
простор и радна околина. Заштита на раду у стручној литератури. Развој система
заштите безбедности и здравља на раду у свету и Европској унији. Регулатива
безбедности и здравља на раду. Обезбеђивање безбедности и здравља на раду.
Периодични прегледи и испитивања. Радна места са посебним условима рада.
Организација послова безбедности и здравља на раду, оспособљавање радника и прва
помоћ и спасавање. Права, обавезе дужности, и одговорности у обезбеђивању и
спровођењу безбедности и здравља на раду. Права, дужности, обавезе и одговорност
радника, директора, послодавца и представника запослених из области безбедности и
здравља на раду. Надзор над применом законске регулативе из области безбедности и
удравља на раду. Међународна сарадња из области безбедности и здравља на раду.
Практична настава: Извођење аудиторних и практичних вежби.
Литература:
1.Вукорепа К., Бургер А., Приручник- Сигурност и основе заштите на раду, Загреб, 1992.
2. Међународна и национално-правна акта
3. Ћировић, Г., Безбедност и заштита на раду, Висока грађевинско-геодетска школа, Београд,
2015.
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Број часова наставе
Методе извођења наставе: предавања, вежбе, семинарски радови, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе

присутност на предавањима
и вежбама
учешће у дискусијама
2 семинарска рада
2 теста
поправни тест

5
10
15+15
20
5

усмени испит

30

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Технологија ручне обраде камена 1
Наставник: др ум. Владан Мартиновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Овладавање техникама старог заната у обради камена као предуслова стварања
уникатног дизајна.
Исход предмета
Примена стечених знања из области моделовања примењених на основном материјалу,
тј. камену, употребом специфичних техника и технологија ручне обраде камена.
Садржај предмета
Теоријска настава: Историјски преглед алата и камена за обраду. Врсте алата - подела
по врсти камена и врсте обраде.
Практична настава: Техника ручне обраде - цепање. Техника ручне обраде шпицовање. Техника ручне обраде - брушење. Техника ручне обраде - полирање.
Техника ручне обраде - клесање. Техника ручне обраде - штоковање.
Литература
1. Рајко Блажић, Методологија рада у вајарским материјалима, Академија за уметност
и конзервацију СПЦ, Београд, 2008.
2. Немања Бркић, Технологија сликарства, вајарства и иконографије, Уметничка
академија, Београд, 1973.
3. Немања Поповић, Експлоатација и обрада камена, Академија инжењерских наука
Србије, Београд, 2013.
Број часова активне
наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 3

Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, пракса и индивидуални рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања 10

писмени испит

практична настава

20

усмени испит

колоквијум-и

10

..........

семинар-и

10

поена
50

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Дизајн уникатне керамике 1
Наставник: Бранислав Спасојчевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Упућивање студената на основне начине реализације уникатне керамичке форме и
начине третирања керамичке површине (текстура, декорисање, глазирање).
Исход предмета
Након полагања испита студент је способан да самостално или као део тима реализује
производе уникатне керамике.
Садржај предмета
Теоријска настава: Керамички материјали за производњу уникатне керамике. Методе
одређивања пластичности керамичких материјала за израду уникатних производа.
Технике дизајнирања производа уникатне керамике. Поступци наношења декора на
уникатне производе од керамике. Алати и уређаји за декорисање производа.
Практична настава: Грађење форме техником кобасице. Израда идејних решења
(скица). Реализација изабраних решења.
Литература
1. Шандор Киш: Технологија уметничке керамике, Универзитет уметности у Београду,
Београд, 2001.
2. Polly Roatenberg: The Complete of Ceramic Art, Crown Publishers NY
3. Peter Dormer: The New Ceramics, Thames and Hudson
4. Коста Богдановић: Увод у визуелену културу, Завод за уџбенике и наставна
средства
Број часова активне
наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 3

Методе извођења наставе
предавања, вежбе, практичан рад, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања 20

писмени испит

практична настава

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

30

..........

поена
50

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Сликање
Наставник: др ум. Данијела Младеновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Упознавање студената са техником сликања. Увођење боје у претходну анализу
светла, сенке, линије, пропорције изучаваних на предметима цртања.
Исход предмета
Овладавање сликарским техникама и приступима сликању.
Садржај предмета
Теоријска настава: 1. Увод у сликарске материјале и технике 2. Валерско сликање,
анализа светла и сенке на мотиву мртве природе 3. Валерско сликање, анализа светла
и сенки, скале тонова одређених боја (сликање копије античког портрета) 4. Боја,
анализа интензитета боја, међусобни утицаји (сликање мртве природе) 5. Изазивање
илузије заобљености, дочаравање волумена, форме предмета помоћу боја (сликање
мртве природе) 6. Анализа светла и приказивање дубине простора (сликање мртве
природе) 7. Анализа светла, излазак у природу (сликање пејзажа) 8. Боја, употреба
чистих боја, без мешања (сликање портрета) 9. Градација светлости у односу на
светлосни извор, студија (сликање по моделу, портрет са шакама) 10. Студија
(сликање фигуре) 11. Студија (сликање ентеријера) 12. Издвајање доминанте у
оквиру композиције, издвајање планова (сликање мртве природе у ентеријеру) 13.
Сликање текстура, фактура, слојевито сликање (мотив по избору) 14. Сликање
апстрактне композиције 15. Завршни рад, слободан избор
Практична настава: вежбе, сликање мртве природе, ентеријера, пејзажа, портрета,
фигуре, апстрактних композиција изостављањем препознатљивог мотива, а
стављањем нагласка на сликарску материју.
Литература
1. Група аутора, Јансонова историја уметности, Моно и Мањана, Београд, 2008.
2. Монографије уметника
3. Багнал, Б., Цртање и сликање, Вулкан издаваштво, Београд, 2014.
4. Кинг, Џ., Акрилик сликање, Лео комерц, Београд, 2014.
Број часова активне
наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе
предавања (слајд и видео пројекције), вежбе, практична настава, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања 15

писмени испит

10

практична настава

15

усмени испит

20 (4x5)

колоквијум-и

30 (15+15)

..........

семинар-и

10

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Oрнаментика
Наставник: др ум. Данијела Младеновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Циљ предмета је да кроз теоретска и практична сазнања студенти науче да ишчитају и
разумеју логику орнамталних шема и схвате њихов декоративни и симболички значај у
различитим културама, епохама, стиловима уметности и употребу у савременом
дизајну.
Исход предмета
Студент ће бити оспособљен да самостално изводи дела од камена у техници мозаика
по сопственим или предложеним нацртима, користећи стечена знања из орнаментике.
Садржај предмета
Теоријска настава: 1. Орнамент и орнаментика развој, значај, улога, заступљеност 2.
Ритам, симетрија, шематизованост орнаменталних украса 3. Орнаменти древних
цивилизација 4. Значај и употреба орнамената у оквиру примитивних културних
заједница 5. Античка грчка орнаментика (дорски, јонски, коринтски стил) и римски
орнамент 6. Византијска орнаментика 7. Исламски орнамент и орнамент источњачких
култура 8. Орнамент у периоду ренесансе 9. Арт нуово, сецесија и орнамент 10. Пут
орнамента од натуралистичких мотива, преко шематизованих облика до апстрактне
геометријске форме 11. Орнамент у сликарству 12. Орнамент и примењене уметности
(текстилна орнаментика, народни вез, керамика, орнамент у индустријском дизајну) 13.
Архитектура и орнамент (стубови, рељефи, розете...) 14. Историјски преглед развоја
мозаика и мозаички орнамент 15. Употреба орнаментике у дизајну данас Практична
настава:вежбе - цртање орнаменталних шема, моделовање рељефа у глини, израда
мозаичких орнамената, упознавање технологије узраде мозаика.
Литература
1. Андрејевић, К., Приручник за предмет сликарске технике, Универзитет уметности,
Београд, 1983.
2. Зека, Р.,Фреска, Културни центар, Крушевац, 2002.
3. Оцокољић, Ј., Посне сликарске технике, Боград, 2009.
Број часова активне
наставе: 4

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе
предавања, вежбе, практична настава, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

активност у току предавања 20
практична настава

20

колоквијум-и
семинар-и

10

Завршни испит

поена

презентација рада и
усмени испит

50

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: СОЦИОЛОГИЈА
Наставник: др Добривоје Михаиловић
Статус предмета: обавезни/изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање теоријског знања из социологије; разумевање основних социолошких појмова
и приступа значајних за анализу друштвених појава, процеса, категорија; развијање
критичког мишљења студената
Исход предмета
Од студената који успешно положе испит очекује се да: разумеју и правилно користе
кључне социолошке појмове; аналитички и критички преиспитују социолошка сазнања
и законе; стечено знање активно примењују и повезују са знањима из других области
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Појам науке. Научни закон. Настанак и развој социологије 2. Предмет и метод
социологије 3. Рад и друштво 4. Друштвена производња. Роба и новац 5. Подела рада
и друштвене групе 6. Појам државе. Врсте држава 7. Политика и политичке партије.
Улога и функције политичких партија. Идеологије 8. Појам културе 9. Појам религије
10. Мултикултурализам. Нације 11. Глобализација и савремено (глобално) друштво.
Практична настава
На вежбама се расправља о примерима из праксе који су обухваћени програмом
предавања.
Литература
1. Д. Марковић, Општа Социологија, Београд: Савремена администрација (ИСБН
8638706014), 1999.
2. Ч. Чупић, Социологија, Београд: Чигоја (ИСБН 8675580509), 2002.
3. И. Шијаковић, Д. Вилић, Социологија савременог друштва, Бања Лука: Економски
факултет (ИСБН 9789993846390), 2010.
Број часова наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања и вежбе; израда семинарског рада
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току пред.
10
усмени испит
40
практична настава
10
колоквијум
20
семинарски рад
20

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: ИНДУСТРИЈСКИ ДИЗАЈН
Наставник: Бранко Боловић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање основног знања из области дизаjна, посебно у дизаjнирању индустриjских
производа и формирање естетског става код студената
Исход предмета
Студенти ће поседовати основна теоријска знања из индустријског дизајна и биће
оспособљени да активно учествују у реализацији маркетиншких и управљачких
активности везаних за индустријски дизајн.
Садржај предмета
Теоријска и практична настава
Појам дизајна и основне одлике производа. Индустријски развој обликовања
производа. Елементи и принципи форме. Индустријски дизајн као интеграција
уметности и индустрије. Елементи облика. Ликовно естетски елементи облика. Фазе у
процесу дизајнирања производа. Животни циклус производа. Истраживање и развој
производа. Време и трошкови развоја. Дефинисање асортимана, техничких
карактеристика, марке, стила и модних карактеристика производа. Конзервација,
амбалажа, паковање, транспорт и складиштење производа. Организовање и уређење
радног простора за дизајн и обуку и школовање кадрова. Професија индустријског
дизајнера. Начин организовања сектора и службе за дизајн у предузећу. Организовање
и уређење радног простора за дизајн. Израда, квалитет, екологија, стандарди и
законски прописи.
Литература
1. Фрухт, М., Графички дизајн: креације за тржиште, Завод за уџбенике и наставна
средства, Београд, 2003.
2. Фрухт, М., Дизајн у производњи, Научна књига, Београд, 1990.
3. Вартабадијан, А., Исдустријски дизајн, Београд, Виша политехничка школа, 2005.
4. Манигдочић Миленко, Индустријски дизајн, Проналазаштво, Београд, 1988.
Број часова наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
предавања, вежбе и консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току пред.
20
писмени испит
практична настава
10
усмени испит
тестови
10
испит за рачунаром
семинар
10

поена
50

Студијски програми: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: ТРАДИЦИОНАЛНИ ЗАНАТИ
Наставник: др ум. Владан Мартиновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема услова
Циљ предмета
Упознавање студената са традиционалним и старим занатима који чине културни
идентитет регије.
Исход предмета
Стицање основних знања о техникама , материјалима и организацији старих заната.
Повезаност старих заната са другим облицима производње и услуга. Веза
традиционалног занатства и савремене ликовне уметности. Значај занатства у
средњовоковној Србији. Веза заната и археологије.Народна радиност.
Садржај предмета
Теоријска и практична настава
Увод - Стари занати у Србији - Стари занати на територији града Аранђеловца Сувенир као производ традиционалног и уметничког занатсва - Занати и етно туризам Угоститељство и ентеријер етно понуде–Пећина Рисовача – Грнчарија - Смотра
„Мермер и звуци“ (Бели Венчац и Свет керамике) – Злакуса - Тера, Кикинда Шумадијски вински пут ( традиционална прерада и амбалажа) - Допринос, сада, старог
занатства средњовековним манастирима Србије - Занатство и храм на Опленцу, Мозаик
– Иконописање - Археолошка налазишта у Србији
Литература:
1. Вера Ристић, Опленац, Задужбина краља Петра 1, 2007.
2. Леонид Успенски, Теологија иконе, Манастир Хиландар,2000.
3. Шандор Киш, Технологија уметничке керамике, Београд, 2001.
4. Вилма Нишкановић, Стари занати у Србији, Етнографски музеј, Београд
5. Бранко Красојевић, Значај производа старих и уметничких заната као сувенира у
туристичкој понуди Србије, Савремене тенденције у туризму, 2009.
6. Рајко Блажић, Методологија рада у вајарским и другим материјалима, Академија за
уметност и конзервацију, СПЦ
7. Монографија Смотре уметности Мермер и Звуци
8. Стефан Алексић, Проблеми сеоског туризма, Београд, 2009.
Број часова активне наставе
Остали
часови
Предавања: 3
Вежбе: 3
Други облици наставе:/
Методе извођења наставе: монолошки метод, студија случаја, израда радова по
задатку у одређеној техници
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
израда радова х 3
30
усмени испт
50
семинарски рад
10

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Цртање 3
Наставник: др ум. Данијела Младеновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Подизање цртачких вештина студената на виши ниво сублимирањем знања стечених на
претходним годинама студија. Изучавање портрета и фигуре, цртање студија.
Исход предмета
Аналитички и студиозни приступ цртежу, цртање студија људске фигуре уз приказивање
простора, планова, пропорција, светлости и карактера модела.
Садржај предмета
Теоријска настава: 1. Увод у аналитичко цртање по моделу 2. Цртеж од скице до студије,
анализа покрета 3. Портрет, цртање по моделу, пропорције 4. Портрет, цртање по
моделу, анализа линије 5. Портрет, цртање по моделу, анализа светла 6. Портрет са
шакама, цртање по моделу, пропорције 7. Портрет са шакама, цртање по моделу,
анализа линије 8. Портрет са шакама, цртање по моделу, анализа светла 9. Анализа
покрета и пропорција (кроки) 10. Фигура, цртање по моделу, пропорције 11. Фигура,
цртање по моделу, анализа линије 12. Фигура, цртање по моделу, анализа светла 13.
Фигура у простору, цртање по моделу, анализа композиције , односа величина и маса у
простору 14. Фигура у простору, цртање по моделу, анализа и истицање важности
елемената у простору 15. Завршни рад, цртање студије фигуре, цртачки материјал по
избору
Практична настава: вежбе, цртање по моделу портрета, портрета са шакама и студије
фигуре.
Литература
1. Група аутора, Јансонова историја уметности, Моно и Мањана, Београд, 2008.
2. Барчај Јене, Анатомија за уметнике, Моно и Мањана, Београд, 2000.
3. Монографије уметника
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе
предавања (слајд и видео пројекције), вежбе, практична настава, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

10

практична настава

15

усмени испт

20 (4x5)

колоквијум-и

30 (15+15)

..........

семинар-и

10

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: ИНТЕРНЕТ СЕРВИС И WEB ДИЗАЈН
Наставник: др Ђорђе Михаиловић, Јасна Јелић Обрадовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема
Циљ предмета
Обука студената за коришћење клијент апликација за познате интернет сервисе.
Оспособљавање студената за дизајнирањестатичкихвеб локација са мултимедијалним
садржајима.
Исход предмета
Студент је упознат са архитектуром, могућностима, филозофијом интернета, принципима
дизајна интернет презентација,критеријумима за оцену њихове корисности и
употребљивости, веб сервисима и савременим трендовима у овом домену. Студент је у
могућности да увиди нове могућности за продуктивну израду презентација за интернет.
Садржај предмета
Теоријска настава
Филозофија и архитектура интернета, интернет сервиси. Електронска пошта. WWW
(World Wide Web). Mailing листе. Веб сервиси. Увод у интернет технологије. Принципи
веб дизајна.
Критеријуми за оцену сврсисходности и употребљивости интернет
презентација.Трендови у дизајнирању интернет презентација. Мобилни интернет.
Практична настава
Курс из HTML-a (Hyper text markup language)и CSS-а(Cascading style sheets). Adobe
dreamwer и Adobe Photoshop за web. Технике форматирања боја и позадине,употреба
модела оквира,распоређивање елемената. Технике SEO оптимизације статичких
презентација. Рад на бази примера према задатом корисничког захтеву.
Литература
1. J. Robbins, Научите Web дизајн, превод 4. издања, Водич кроз (X)HTML, CSS i Web
графику, Микро књига, 2014 (ISBN: 978-86-7555-396-0), Naziv originala: Learning Web
Design, 4th Edition, OReilly.
2. J. Hill, J. Brannan, Бриљантно HTML5 i CSS3", CET, 2011 (ISBN: 978-86-7991-355-5)
3. Ђ. Михаиловић, Н. Марковић, Практикум за предмет Интернет сервис и Web дизајн
Висока технолошка школа струковних студија – Аранђеловац, 2014.
Број часова наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
предавања, вежбе, пројектни рад (сајт), консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит поена
Teст из графике за Web (на рачунару)
10
Пројектни рад
30
Teст са предавања (писмено)
10
Tест из интернет технологија (писмено)
10
Колоквијум 1 (на рачунару)
20
Колоквијум 2 (на рачунару)
20

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: ИСТРАЖИВАЊЕ ТРЖИШТА
Наставник: др Ана Дукић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: нема
Циљ предмета: Предмет је конципиран са циљем да обезбеди студентима стицање
основних знања из процеса истраживања тржишта путем којег се ствара квалитетна
информациона основа за доношење пословних одлука. На тај начин, студенти се
упознају са основним подручјима активности, као и са фазама овог процеса.
Исход предмета: Овладавањем садржајем предмета студенти стичу базична знања о
основним методама и техникама које с косте у истраживању тржишта и оспособљавају
се за примену ових метода у пракси. Стицање специфичних знања у овој области ће
помоћи да разумеју, анализирају, критички промишљају и решавају бројне проблеме
везане за истраживање тржишта користећи различите
релевантне изворе за
прикупљање секундарних података, као и методи за прикупљање примарних
података.
Садржај предмета
Теоријска настава: Процес и улога истраживања тржишта; Дизајн и имплементација
истраживања тржишта; Прикупљање података секундарни и стандардизовани извори;
Експлораторна истраживања: квалитативна истраживања и опсервациони методи;
Дескриптивна истраживања: мерење става и дизајнирање упитника; Узрочна
истраживања; Извлачење узорака и величина узорка; Анализа података и примена
информационих система: регресиона анализа, дискриминациона и каноничка анализа,
факторска и анализа скупина, мултидимензионо скалирање и анализа здружених
ефеката.
Практична настава: Анализа теоријских концепата истраживања тржишта на
примерима из праксе. Анализа података на примерима из праксе кроз примену SPSS
програмског пакета.
Литература:
Препоручена:
1. Акер, А.Д., Кумар, В., Деј,С.Г., Маркетиншко истраживање, Економски
факултет, Београд, 2008.
Помоћна:
2. Ханић, Х., Истраживање тржишта и маркетинг информациони систем, ЦИД,
Београд, 2003.
3. Ханић, Х., Истраживање тржишта и маркетинг информациони системи, Центар
за издавачку делатност Економског факултета, Београд, 2005.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Монолошки метод, демонстративни метод, студија
случаја, учење кроз заједнички рад на решавању практичних проблема, самостално
истраживање студената и решавање проблема на основу добијених задатака.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
поена
активност у току
предавања

10

практична настава
колоквијум-и
семинар-и

10
40
10

писмени испит

/

усмени испт
..........

30

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Цртачке и сликарске технике
Наставник: Јасна Jелић Обрадовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Стицање основних стручних знања у области цртачких и сликарских техника.
Исход предмета
Студент се оспособљава да теоријска знања испроба и примени у практичном
уметничком раду, као и касније у професионалној пракси.
Садржај предмета
Теоријска и практична настава: Увод у цртачке технике – првобитни материјали;
носиоци; порекло и примена. Цртачке технике – оловка; основне вредности линије.
Цртачке технике – лавирани туш – примена валера. Цртачке технике – суви пастел –
светлосни извори. Увод у сликарске технике – првобитни материјали; носиоци; порекло
и примена. Врсте боја – природне и вештачке боје. Класичне сликарске технике –
акварел. Класичне сликарске технике – темпера – примена на различитим носиоцима.
Класичне сликарске технике – уљане боје; откриће, развој и примена. Класичне
сликарске технике зидног сликарства. Савремене сликарске технике – акрилне боје за
штафелајно о зидно сликарство. Примена цртачких и сликарских техника у извођењу
малог формата – минијатура. Комбиноване технике – материјали, варијације, истицање
текстуралних вредности поовршине. Иновативни начини примене цртачких техника у
савременом ликовном изражавању. Иновативни начини примене сликарских техника у
савременом ликовном изражавању.
Литература
1. Васић, П., Увод у ликовне уметности, Уметничка академија, Београд, 1968.
2. Бркић, Н., Технологија сликарства, вајарства и иконографија, Уметничка академија,
Београд, 1973.
3. Методе сликања и материјали, Метка Краигхер-Хозо, Сарајево 2006
4. Скрипта за предмет цртачке и сликарске технике, Јасна Јелић Обрадовић, ВТСС
Аранђеловац 2013.
5. Сликарске технике,Слободан Кајтез,Београд,Чигоја 2011.
Број часова активне
наставе 4

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Предавања, семинари, тестови, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања 15

писмени испит

практична настава

20

усмени испит и
презентација рада

колоквијум-и

15

..........

семинар-и

20

поена

30

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Моделовање и обликовање 2
Наставник: Др ум. Владан Мартиновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Изучавање и практична примена ликовног процеса пластичних уметности.
Исход предмета
Стицање вештина за тродимензионално приказивање предложака дизајнирања.
Садржај предмета
Теоријска и практична настава:
Технике моделовање кроз историју. Пропорције. Копирање. Моделовање предмета по
предлошку. Моделовање портрета по моделу.
Литература
1. Јансонова историја уметности, Загреб, 2008.
2. Митровић М., Форма и обликовање, Научна књига, Београд, 1987.
3. Анатомија за уметнике, Barcsay J. Mono i Manana press, Београд, 2000.
Број часова активне наставе

Теоријска настава: 2

Практична настава: 2

Методе извођења наставе
предавања, вежбе, консултације, индивидуални рад, корекције
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

10

усмени испит и
презентација резултата
практичног рада

50

практична настава

30

колоквијум-и
семинар-и

..........
10

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: УПРАВЉАЊЕ ПРОЈЕКТИМА
Наставник: др Mирослав Радојичић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
Стицање знања о планирању, струкуирању, изради и реализацији иуправљању
пројектима и пројектним циклусом. Упознавање са методама за израду пројектних
решења. Израда сопствених пројектних решења и задатака.
Исход предмета
Студенти ће добити потребна знања из области управљања пројектним циклусом где ће
уз претходне практичне вежбе стећи искуство неопходно за формирање сопствених пре
свега идеја, а затим и пројеката. Студенти ће научити и како сеуправља пројектним
циклусом тј. реализацију пројеката. Исход учења представља изузетну базу знања
применљиву и ванструке.
Садржај предмета
Теоријска настава
Уводно предавање. Управљање пројектима. Организациони аспект управљања
пројектом.Пројектни циклус, фазе пројектног циклуса.Структуирање пројеката, Дрво
проблема, логички оквир као метода за израдууспешних пројеката, WBS, PBS, OBS
дијаграми.Методе за управљање квалитетом пројеката. Израда анекса, апликациони
формулари.Израда
финансијких
анекса
–
буџета,
методе
за
планирање
трошкова.Планирање
временских
активности
на
пројектима,
гантови
дијаграми,методологија пројеката, карта кључних активности, метрице.Управљање
ризицима на пројектима.Check листе, припрема за подношење пројеката, евалуација
пројеката.Реализација пројеката.Одрживост пројекта и дизајнирање пројектних
решења.Дизајнирање пројекта од стране студената, пројектни задатак .
Литература:
1. Јовановић, П., Управљање пројектима, Висока школа за пројектни менаџмент, 2010.
2. Project cycle handbook, EAR, 2009.
Број часова наставе
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Предавања, вежбе, самостална израда практичних задатaкa-пројеката, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току пред.
15
писмени испит
практична настава
15
усмени испит
колоквијум-и
15
семинар-и
25

поена
30

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Сликарство и пластика средњег века у Србији
Наставник: Јасна Јелић Обрадовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Упознавање са ликовним аспектима српске средњовековне уметности и очување
културног уметничког наслеђа
Исход предмета
Примена стечених теоретских знања у савременом дизајну са традиционалном основом
као полазном тачком
Садржај предмета
Теоријска настава: хронологија српске средњовековне уметности; зидно сликарство,
иконопис, илуминације; српска средњовековна архитектура и живопис; злато у
српској уметности средњег века; манстири Србије, стилови; пластика средњовековне
уметности;
орнаментика сликарства; орнаментика вајарства.
Практична настава: Израда копије детаља фресака, практично изучавање принципа
израде иконе, израда копија илуминација и дизајнирање савремених верзија, израда
копија средњовековних орнамената и модификовање у савремени орнамент, копирање
пластичне средњовековне декорације у цртежу.
Литература
1. Светозар Радојчић, Српска уметност у средњем веку, Уметност на тлу
Југославије, Београд, 1982.
2. Милорад Панић Суреп, Споменици културе, Просвета, Београд, 1951.
3. Црквена уметност, преглед градитељства и живописа, Манастир Хиландар, 2000.
Број часова активне
наставе

Теоријска настава: 4

Практична настава: 4

Методе извођења наставе
Предавања, дискусије, практичан рад, вежбе, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања 15

писмени испит

30

практична настава

30

усмени испит

колоквијум-и

15

..........

семинар-и

10

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Посудна керамика
Наставник: Бранислав Спасојчевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Упућивање студената у основне начине реализације керамичких форми насталих на
грнчарском колу (витлу) и оспособљавање студената да извршавају сложеније задатке.
Исход предмета
Након положеног испита студент је обучен да самостално реализује центричне форме
израђене на грнчарском колу.
Садржај предмета
Теоријска настава: Керамички материјали за производњу посудне керамике. Методе и
поступци у производњи посудне керамике. Технике рада на грнчарском колу:
центрирање, бушење, формирање основе, подизање, формирање зида, затварање
форме. Керамички процеси у току печења посудне керамике.
Практична настава: Припрема глине за рад на грнчарском колу. Центрирање. Бушење.
Формирање дна. Формирање зида. Израда једноставних облика (ваљак, купа,
полулопта).
Литература
1. Бранислав Стајевић: Говор глине (Уметност керамике на колу), Етнографски
музеј, Београд, 1992.
2. Мирослав Фрухт: Дизајн у производњи, Научна књига, Београд, 1990.
3. Цермановић Кузмановић А., Сликана керамика и њена проблематика, Београд,
археолошки институт, 1974.
4. Светлана Исаковић, Савремена керамика у Србији, Београд, Просвета, 1988.
Број часова активне
наставе

Теоријска настава: 4

Практична настава: 4

Методе извођења наставе
предавања, вежбе, практичан рад
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања 20

писмени испит

практична настава

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

40

..........

поена
40

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Вечерњи акт
Наставник: Др ум. Данијела Младеновић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Продубљивање знања студената из области цртачких вештина. Савладавање цртања
људске фигуре, уз помоћ брзог цртежа, вежбање брзог запажања и бележења само
битних визуелних информација.
Исход предмета
Савладавање цртања мотива људске фигуре, развијање осећаја за пропорцију,
бележење утиска о мотиву, као и примена наученог на друге мотиве. Стицање
способности за брзо бележење сопствених идеја, допринос успешности цртања скица.
Садржај предмета
Теоријска настава: 1. Игра линија, брзина потеза, запажање карактеристика форми 2.
Цртеж кроки, анализа облика 3. Цртеж кроки, анализа линије у односу на форму 4.
Цртеж кроки, приказивање форме у простору 5. Цртеж кроки, испитивање материјала
за цртање 6. Цртеж кроки, портрет 7. Цртеж кроки, стојећа фигура 8. Цртеж кроки,
фигура у скраћењу 9. Цртеж кроки, фигура у покрету 10. Цртеж кроки, фигура у
простору 11. Цртеж кроки, однос више фигура 12. Цртеж кроки, више фигура у
интеракцији 13. Цртеж, мали и велики формат подлоге 14. Цртеж, објекат у затвореном
или отвореном простору 15. Завршни рад, серија скица људске фигуре различитим
цртачким материјалима
Практична настава: вежбе – цртање скица на различитим подлогама и различитим
цртачким материјалима.
Литература
1. Јене, Б., Анатомија за уметнике, Моно и Мањана, Београд, 2000.
2. Арнхајм, Р., Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности,
Студентски културни центар, Београд, 1988.
3. Багнал, Б., Цртање и сликање, Вулкан издаваштво, Београд, 2014.
4. Кинг, Џ., Акрилик сликање, Лео комерц, Београд, 2014.
Број часова активне
наставе:

Теоријска настава: 4

Практична настава: 4

Методе извођења наставе
предавања (слајд и видео пројекције), вежбе, практична настава, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

15

писмени испит

10

практична настава

15

усмени испт

20 (4x5)

колоквијум-и

30 (15+15)

..........

семинар-и

10

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Индустријски дизајн камена
Наставник: Бранко Боловић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов:нема условљености
Циљ предмета
Упознавање са савременим технологијама у обради камена, машинама и алатима за
индустријску прераду.
Исход предмета
Овладавање основним техникама и технологијама машинске обраде у складу са
најновијим научним достигнућима. Упознавање са најсавременијим машинама
технолошки развијених земаља и употреба CNC машина у индустријској обради
камена.
Садржај предмета
Теоријска настава: Резање блокова (гатери и дијакрази). Резање блокова (монофиле,
мултифиле, резање дијамантском жицом). Резање плоча (фрезе, кратилице). Полирање
- припрема за полирање и ојачавање плоча резинирањем епоксидним мрежицама,
полирање уграђеног камена. Полирање – ручне
полирке, аутоматске, линијско
полирање, бочно полирање, фикертова глава. CNC машине и њихова примена. CNC
машине и специјални рачунарски програми. CNC технологија примењена на класичне
машине (фрезе, полирке...).
Практична настава: Резање воденим млазом и припадајући рачунарски програми.
Стругови и обртне копир машине. Уређаји за радионичку манипулацију (обртање,
преношење, вакум системи). Површинска обрада (штоковање и пескарење).
Површинска обрада (фламовање, хемијска обрада). Употреба ласера у обради камена.
Машине за цепање камена.
Литература
1. Николић, Д. и др.: Машинска обрада I, МФБ, Београд, 1997.
2. Маринковић, В.: Машинска обрада, МФН, Ниш, 1990.
3. Калајџић, М. и др.: Технологија обраде резањем, МФБ, Београд, 2008.
Број часова активне
наставе 8

Теоријска настава: 4

Практична настава: 4

Методе извођења наставе
предавање и практичан рад, вежбе, рад на машинама, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања 5

писмени испит

практична настава

25

усмени испт

колоквијум-и

15+15

..........

семинар-и

10

поена
30

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Технологија декорисања
Наставник: Бранислав Спасојчевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Упознавање студената са методама декорисања у циљу добијања
материјално вреднијих производа индустријске и уникатне керамике.

естетски

Исход предмета
Студенати су оспособљени
керамике.

и

за

декорисање

производа

индустријске

и

уникатне

Садржај предмета
Теоријска настава: Упознавање са методама и начинима декорисања. Декорисање
облика разним методама обликовања. Метод декорисања коришћењем боја: гвожђе
оксида, манган оксида, хром оксида, бакар оксида, никал оксида, калај оксида.
Декорисање сирових производа. Примена обојених маса или енгоба. Декорисање
методом сликања са обојеним керамичким шликерима. Декорисање печених али
неглазираних производа. Примена подглазурних боја. Примена подглазурних обојених
раствора. Примена обојених глазура. Тест 1. Декорисање глазираних производа.
Надглазурна техника наношења боја. Декорисање племенитим металима. Техника
сликања и штампања. Вишебојна штампа. Једнобојна штампа. Сито штампа. Фото
керамика. Примена хардвер рачунарске графике. Примена графичког софтвера –
цртање, испуњење боје и ефеката у програму за векторску графику. Примена софтвера
за анимације (Flash): приказ окружења, основне информације, цртање и рад са бојама.
Практична настава:Практично упознавање са вежбама. Пренос знања на практичан рад
у оквиру радионице. Израда два рада, један цртеж у програму за векторску графику и
један предмет по избору дизајна студента.
Литература
1. Анка Луковић, Душан Извонар: Технологија за III разред за занимање глазер,
ОЦ „Вељко Влаховић“, Младеновац, 1980.
2. Љиљана Вулићевић: Фина и техничка керемика, ВТШ, Аранђеловац, 1983.
3. Шандор Киш: Технологија уметничке керамике, Универзитет уметности у
Београду, Београд, 2001.
Број часова активне
наставе

Теоријска настава: 4

Практична настава: 4

Методе извођења наставе предавања, вежбе, практичан рад, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току предавања 20

писмени испит

практична настава

усмени испит

колоквијум-и
семинар-и

40

..........

поена
40

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Технологија ручне обраде камена 2
Наставник: Бранко Боловић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Овладавање техникама старог заната као предуслова за стварање уникатног
традиционалног и савременог дизајна у камену.
Исход предмета
Примена стечених знања из области моделовања примењених на основном материјалу
(камену), употребом специфичних техника и технологија ручне обраде камена.
Садржај предмета
Теоријска и практична настава: Технике преношења и обележавања са цртежа или
модела. Ручни, електрични и пнеуматски алати. Словорезање. Сувенир. Рељеф.
Лампа.
Литература
1.Блажић, Р., Методологија рада у вајарским материјалима, Академија за уметност и
конзервацију СПЦ, Београд, 2008.
2.Бркић, Н., Технологија сликарства, вајарства и иконографије, Уметничка академија,
Београд, 1973.
3. Поповић, Н., Експлоатација и обрада камена, Академија инжењерских наука
Србије, Београд, 2013.
Број часова активне
наставе

Теоријска настава: 3

Практична настава: 4

Методе извођења наставе
предавања, вежбе, пракса, индивидуални рад, консултације, корекције
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току
предавања

10

писмени испит

практична настава

30

усмени испит и
презентација
реализованих дела

колоквијум-и
семинар-и

10

поена

50

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Дизајн уникатне керамике 2
Наставник: Бранислав Спасојчевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: нема условљености
Циљ предмета
Упућивање студената на основне начине реализације уникатне керамичке форме и
начине третирања керамичке површине (текстура, декорисање, глазирање).
Исход предмета
Након полагања испита студент је способан да самостално или као део тима реализује
производе уникатне керамике.
Садржај предмета
Теоријска настава:Дизајнирање комбинованим техникама. Примена пигмената за
дизајнирање производа уникатне керамике. Примена енгоба за дизајнирање
производа. Колоидни боиоци за дизајнирање уникатне керамике.
Практична настава:Грађење форме комбинованим техникама (плоче, кобасице и др.).
Израда идејних решења (скица). Реализација изабраних решења.
Литература
1. Шандор Киш: Технологија уметничке керамике, Универзитет уметности у Београду,
Београд, 2001.
2. Polly Roatenberg: The Complete of Ceramic Art, Crown Publishers NY
3. Peter Dormer: The New Ceramics, Thames and Hudson
4. Коста Богдановић: Увод у визуелену културу, Завод за уџбенике и наставна
средства
Број часова активне
наставе: 8

Теоријска настава: 3

Практична настава: 4

Методе извођења наставе
предавања, вежбе, практичан рад, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

активност у току
предавања

20

писмени испит

практична настава

40

усмени испт

колоквијум-и
семинар-и

..........

поена

40

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: РАЧУНАРСКА ГРАФИКА
Наставник: др Ђорђе Михаиловић, Јасна Јелић Обрадовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 7
Услов: нема
Циљ предмета
Упознавање студената са основним елементима графичког дизајна , рачунарском
графиком, и њихова обука за употребу комерцијалног софтвера за рачунарску
графику.
Исход предмета
Студент је упознат са основним елементима, принципима и трендовима у области
графичког дизајна. Студент је оспособљен да користи комерцијалне алате за
векторску графику у пројектовању и дизајнирању предмета који ће се израђивати у
природним материјалима,камену и керамици.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теме: Графички дизајн, концепти и историјат. Форма и садржај, изражајна средства.
Области графичког дизајна, Трендови у графичком дизајну, Концепт и принципи
брендирања,Дизајнирање призвода у занатству и индустрији-“Product design”
Практична настава
Курсеви за Adobe Photoshop,Corell Draw,Adobe Indesign, Adobe Illustrator,векторско
цртање, рад са бојама,трансформација векторских објеката , додељивање материјала
,илуминација и сенчење векторских објеката.
Литература
1. A. White, The elements of Graphic Design, Allworth Press, (ISBN: 978-1-58115-762-8),
2011.
2. D. Marković, D. Cvetković, Oснови графичког дизајна – практикум, Универзитет
Сингидунум, 2009.
3. A. Wheeler, "Designing brand identity”, John Whiley& sons, (ISBN: (ISBN: 978-158115-762-8), 2009.
4.Hembri Rajan,Комплетни графички дизајн, Београд, Дон Вас, 2008.
5.Peter Shirely, Steve Marsher, Fundamental of computer graphics, 2009.
Број часова наставе
Број часова наставе: 3
Број часова наставе: 2
Методе извођења наставе
предавања, вежбе, пројектни рад (сајт),домаћи задаци, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне Предиспитне
Предиспитне
Предиспитне обавезе
обавезе
обавезе
обавезе
Тест са
Тест са
Тест са
Тест са предавања (писмено)
предавања
предавања
предавања
(писмено)
(писмено)
(писмено)
Домаћи
Домаћи
Домаћи задаци
Домаћи задаци
задаци
задаци

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Завршни рад
Наставник: Наставник предмета за који се студент определио да у оквирима
његовог садржаја ради завршни рад, а који је од непосредног значаја за струку (из
групе уметничких или стручно-апликативних предмета)
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 13
Услов: положени сви испити предвиђени наставним планом и програмом
Циљ предмета: Примена стечених теоретских и практичних знања и вештина у
извршавању конкретног задатка на задату тему – дизајнирања производа од камена
или керамике.
Исход предмета: На тај начин биће извршена завршна припрема и провера
студената за ефикасно, креативно и успешно обавњаље радних задатака у оквиру
своје будуће професије у институцијама чија делатност обухвата активности у
области индустријске и уникатне обраде камена или дизајнирања производа
индустријске и уникатне керамике.
Садржај предмета: Завршни испит се састоји из два дела:израде завршног рада и
јавне усмене одбране. Завршни рад представља креативни и истраживачки рад
студента на задату тему. Израда завршног рада подразумена израду практичног
рада и писање теоретског дела којим се образлаже и анализира практични рад.
Практични рад на модулу Дизајн и обрада камена представља дизајн и израду
предмета или серије предмета од камена, а на модулу Дизајн индустријске и
уникатне керамике дизајнирање и израду предмета од керамике. На оба модула
могуће је да студенти одаберу да практични рад раде на другим уметничким или
стручно апликативним предметима које су похађали, па у том случају њихов
практични рад је припрема скица, цртежа, идејних решења, студија у техникама
цртежа и слика, дигиталних решења, која прате ток њиховог истраживања и
долажења до финалног решења за дизајн одређеног предмета. Писани део
завршног рада детаљно образлаже начине, методе, разлоге за израду практичног
рада, а израђује се у складу са предвиђеним стандардима ВШСС Ар. Студент брани
завршни рад јавно, пред комисијом у чијем саставу су ментор и два члана и у
складу са предвиђеним стандардима.
Методе извођења наставе: После испуњених свих наставних обавеза предвиђених
студијским програмом студент може пријавити и почети са израдом завршног рада. У складу
са интересовањима кандидата он бира предмет на коме ће радити заввршни рад, на
одабрану тему, и уједно бира ментора, тј. професора одабраног наставног предмета.
Кандидат најпре израђује практични део рада. Износи идеје, припрема скице, прави планове
за реализацију, дизајнирање одређеног предмета: одређује формат, материјале, технику
рада. Затим уз консултације и надзор одабраног ментора, који га прати и усмерава, прави
одабрани практични, тј. уметнички део завршног рад. Истовремено свакодневно бележи
резултате рада, које ће употребити у писаном образлагању. Писани део рада описује
поступке, методологију, процесе рада кроз које је кандидат прошао, постигнуте резултате,
описује успешност реализације у односу на постављене задатке и почетну идеју, описује
функционалност и ликовне елементе сопственог рада, позиционира га у односу на већ
постигнуто у датим областима. У оквиру теоријског и практичног дела завршног рада студент
редовно обавља консултације са ментором, а по потреби и са другим наставницима који се
баве проблематиком из области теме завршног рада. Када су и практични и писани део рада
завршени, кандидат предаје четири укоричена примерка рада студентској служби и у даљој
процедури у складу са Правилником о правилима студирања добија термин за одбрану
завршног рада. Одбрана је усмена уз обавезну презентацију.
Оцена знања: максимални број поена 100 и то активности током израде рада носе 50 поена,
презентација и усмена одбрана носе 50 поена.Оцена од 5 до 10.

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: Стручна пракса 2
Наставник: др ум Владан Мартиновић (модул Дизајн и обрада камена) и Бранислав
Спасојчевић (модул Дизајн индустријске и уникатне керамике)
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: нема условљености
Циљ предмета Да кроз сарадњу школе са фирмама и институцијама које се баве
обрадом и дизајном камена или дизајнирањем предмета од керамике, шаљући
студенте на стручну праксу, они стекну прва искуства у датим областима ван школе и
тако дибију прилику да научено примене у пракси или да присуствују процесима о
којима су у школи могли добити само теоретска сазнања.
Исход предмета Обављањем стручне праксе студенти стичу ширу слику о позиву за
који су се определили, његовој улози у конкретним фирмама и производним
делатностима. Такође студенти имају прилику да сазнају више о организацији
послова, учествовању и улози дизајнера камена или керамике у тимском раду који
укључује више професија. Као резултат обављене праксе, поред првих искустава у
струци, очекује се да студенти буду додатно мотивисани за рад и унапређивање
будуће професије.
Садржај предмета Садржај предмета је усклађен са пословима који се обављају у
фирми или организацији у коју је студент упућен на стручну праксу. Студенти модула
Дизајн и обрада камена упућују се на праксу у неку од следећих фирми: Венчац
Богдановић (мајдан) где присуствују вађењу камених блокова,подизању блокова,
студенти се упознају са начинима бушења и сајлама за сечење камена. Радионица
Ђукановић омогућава им да присуствују обради и форматизовању блокова, даљој
обради камена, брушења, штоковања, шпицовања, полирања, заштите камена,
воскирања. Шумадија Гранит им омогућава да присуствују и учествују у обради
камена на ЦНЦ машинама, да учествују у монтажи и уградњи. Смотра Мермер и звуци
студентима оба модула омогућава присуствовање и учешће у процесима стварања
уметничких предмета од камена и глине. Студенти модула Дизајн индустријске и
уникатне керамике у оквиру Смотре Мермер и звуци, дела под називом Свет керамике
укључени су у процес настајања уникатне керамике од одабира технике, обликовања
форме, преко печења, декорисања, глазирања. А у Кубршници могу сазнати о
процесу припреме сировина за прављење опеке и о прављењу грађевинских
елемената од глине.
(Установе са којима школа има остварен уговор о сарадњи за обављање стручне
праксе одсека Уметничка обрада и дизајн: Венчац Богдановић, Ђукановић радионица,
Шумадија гранит, Мега-Мер, Мрамор Хотавље, Кубршница, Смотра Мермер и звуци,
све смештене у Аранђеловцу и ужем окружењу).
Методе извођења наставе

Стручна пракса се обавља у шестом семестру и траје 20 дана, тј 30 часова. Обавља се под
надзором једног професора из школе (руководиоца стручне праксе) и лица из дате фирме у
коју је студент упућен који је за време трајања наставе именован за студентовог ментора. Од
почетка праксе студент је задужен да води дневник о пракси, где ће бележити све што је
урадио и сазнао током свакод дана трајања праксе, а на основу ког ће по завршетку стручне
праксе написати семинарски рад.
Присуствовање стручној пракси је обавезно, као и обављање стручних активности под
обавезним надзором и упутствима ментора.

Оцена знања (максимални број поена 100)
вођење дневника: 30 поена, семинарски рад: 30 поена, практични рад :40 поена
коначна оцена: задовољио/није задовољио

Студијски програм: Дизајн камена и керамике
Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 1
Руководилац праксе: Невена Милетовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: нема
Циљ праксе
Стицање теоријских и практичних знања и вештина о друштвеном комуницирању и
комуникологији, као и о електронској комуникацији; овладавање академским
вештинама писања, презентовања и дебатовања.
Исход праксе
Студенти који успешно заврше курс биће способни да: разумеју основне
комуникационе елементе и методе;спознају значај културе дијалога; овладају
техникама електонског комуницирања; савладају вештине усменог презентовања и
дебатовања; усвоје стандарде академске честитости и основне технике академског
писања.
Садржај стручне праксе
Развијање комуникологије и способности комуницирања. Упознавање са основним
облицима комуникационог процеса, као и са елементима и основним облицима
комуницирања. Упознавање са коришћењем електронског комуницирања и
академским читањем, писањем и изражавањем и аргументовањем.
Методе извођења праксе
Вербално комуницирање; писање есеја;
Оцена знања: обавио/није обавио

